
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 3 
 

ชื่อรายวิชา   เทคโนโลยี 1        รหัสวิชา   ง21201      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาปีที่ 1      
ภาคเรียนที ่  1                    ปีการศึกษา   2560      สัปดาห์ที ่  3                       เวลา   1    คาบ        
จ านวน   1   ชั่วโมง            กลุ่มสาระฯ/กลุ่มวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)   
หน่วยการเรียนรู้ที่   1    การพิมพ์งานเอกสารและการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์          
เรื่อง   การพิมพ์จดหมายลาครู         ครูผู้สอน   นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์    
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ   สืบค้นข้อมูล   

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 

2. ตัวช้ีวัด  
 ง 3.1 ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในการท างาน 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. สามารถบอกกลวิธีและมารยาทในการเขียนจดหมายได้ (K) 
2. พิมพ์จดหมายลาครูไดอ้ย่างถูกต้อง (P) 
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 

 
4. สาระส าคัญ 

 การพิมพ์จดหมายลาครู เมื่อเกิดเจ็บป่วย หรือมีกิจธุระจ าเป็นที่ไม่สามารถไปเรียนได้ เราสามารถส่ง
จดหมายเพ่ือขอลาครูได้ โดยการพิมพ์ตามแบบฟอร์มดังนี้   มุมขวาบนด้านขวา ให้เขียนที่อยู่ของผู้เขียน เขียน
วัน เดือน ปี ที่เขียนจดหมาย ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ค าข้ึนต้นเว้นระยะคั่นหน้ากระดาษ 1.5 นิ้ว เนื้อหา เริ่ม
เขียนโดยย่อหน้าเล็กน้อย โดยเขียนบอกสาเหตุและบอกระยะเวลาการลา ค าลงท้ายและชื่อผู้ลาอยู่ตรงกับวัน
เดือนปีที่เขียน ค ารับรองของผู้ปกครองให้เขียนตรงกับค าขึ้นต้นแล้วให้ผู้ปกครองลงชื่อก ากับไว้ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
การพิมพ์จดหมายลาครู 
 

6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที ) 

1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงการเขียนรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  บันทึกประสบการณ์ เรียงความ  
 จดหมาย  เป็นต้น  งานเขียนเหล่านี้ผู้เขียนต้องมีมารยาทในการเขียน  จึงจะท าให้งานเขียนสามารถ
 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 
  
 
 



 ขั้นการเรียนการสอน ( 40 นาที ) 
2. นักเรียนฟังครูอธิบายถึงหลักการพิมพ์จดหมายลาครู รวมทั้งมารยาทในการเขียนจดหมายลาครู 

  3. นักเรียนศึกษาวิธีการเขียนจดหมายลาครูเพ่ิมเติมในอินเตอร์เน็ต 
4. นักเรียนเขียนจดหมายลาครูลงในสมุด พร้อมส่งให้ครูตรวจ จากนั้นให้นักเรียนฝึกพิมพ์จดหมายลา

 ครูในคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 
5. นักเรียนท าใบงานที่ 2 เรื่อง การพิมพ์จดหมายลาครู 

 ขั้นสรุป  ( 5 นาที ) 
6.นักเรียนและครูร่วมกันสรุป เรื่อง การพิมพ์จดหมายลาครู 
 

7. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1 คอมพิวเตอร์ 
2.โปรเจคเตอร์ 
3. โปรแกรม Microsoft Word 
4. เว็บไซต์ www.kruchertsak.com 
5. ใบงานที่ 2 เรื่อง การพิมพ์จดหมายลาครู 
 

8. การวัดผลและประเมินผล 
8.1 การวัดผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. สามารถบอกกลวิธีและ
มารยาทในการเขียน
จดหมายได้ (K) 

ตรวจใบงานที่ 2 เรื่อง 
การพิมพ์จดหมายลาครู 
 
 
 

แบบตรวจใบงานที่ 2 
เรื่อง การพิมพ์จดหมาย
ลาครู 
 
 

ท าใบงานได้ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
 
 

2. พิมพ์จดหมายลาครูได้ 
(P) 

ตรวจใบงานที่ 2 เรื่อง 
การพิมพ์จดหมายลาครู 
 

แบบตรวจใบงานที่ 2 
เรื่อง การพิมพ์จดหมาย
ลาครู 
 

ท าใบงานได้ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
 

3. มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย (A) 

ประเมินความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

แบบประเมินความ
รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

ได้คะแนนคุณภาพ
ระดับ 2 ขึ้นไป 

 
 
 
 

 



 
8.2 เกณฑ์การประเมินผล (รูบริกส์) 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ4(ดีมาก) 
 

ระดับ3(ด)ี 
 

ระดับ2(พอใช้) 
 
ระดับ1(ปรับปรุง) 

1. สามารถบอกกลวิธีและ
มารยาทในการเขียน
จดหมายได้ (K) 

สามารถบอกกลวิธี
และมารยาทในการ
เขียนจดหมายได้ 
ถูกต้อง 

สามารถบอกกลวิธี
และมารยาทใน
การเขียนจดหมาย
ได้ บ้างเป็นส่วน
ใหญ ่

สามารถบอกกลวิธี
และมารยาทในการ
เขียนจดหมายได้ 
บ้างเป็นส่วนน้อย 

ไม่สามารถบอก
กลวิธีและมารยาท
ในการเขียน
จดหมายได้ 

2. พิมพ์จดหมายลาครูได้ 
(P) 

พิมพ์จดหมายลาครู
ได้ถูกต้อง 

 

พิมพ์จดหมายลา
ครูไดบ้้างเป็น
บางส่วน 

พิมพ์จดหมายลาครู
ไดบ้้างเป็นส่วนน้อย 

ไม่สามารถพิมพ์
จดหมายลาครูได้ 

3. มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย (A) 

นักเรียนส่งใบงาน
ตรงเวลา สะอาด
เรียบร้อย 

นักเรียนส่งใบงาน
ตรงเวลาแต่ไม่
ค่อยเรียบร้อย 

นักเรียนส่งใบงาน
ไม่ตรงเวลา 

นักเรียนไม่ส่งใบ
งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
9.1 ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน (นักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์มากน้อยเพียงใด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.2 ปัญหาที่พบจาการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
9.3 แนวทางแก้ไขปัญหา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………     

 

ลงช่ือ…………………………..……………….ผู้สอน 

       (นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์) 

                    .........../................................./…………… 

 

 


